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Lokalaftale i hus 
Mandag d. 15. marts blev den nye lokal-
aftale for lærerne i Helsingør Kommune 
underskrevet. Aftalen er et supplement 
til den centrale aftale, som er indgået 
mellem KL og Lærernes Centralorganisa-
tion, og erstatter den lokalaftale, parter-
ne indgik i 2019. 
 
Helsingør Lærerforening og Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har siden efteråret drøftet rammerne for 
lærernes arbejdstid i Helsingør Kommune. Parterne har hele vejen i forhandlingerne haft for øje, at samarbejde 
og dialog er nøgleord, når vi sammen skal lykkes med for at lave en god skole for eleverne. 
 
Samarbejde om at lave god skole 
Drøftelserne har båret frugt, og der er nu indgået en lokalaftale. Parterne er enige om, at den gode undervisning 
er afgørende for, at eleverne tilegner sig en række kundskaber og færdigheder, der har betydning for dem, mens 
de går i skole, for deres tilværelse efter skolen og for samfundet som helhed. Lokalaftalen er med til at sætte ram-
merne for den gode skole. Parterne er enige om, at et forpligtende samarbejde skaber gennemsigtighed og over-
blik over arbejdstiden samt styrker grundlaget for et godt arbejdsmiljø. Med aftalen ligger der en forpligtelse for 
parterne til sammen at lave en god skole. 
 
Elementer i aftalen 
Lokalaftalen fastholder et årligt maksimalt undervisningstimetal for lærere og børnehaveklasseledere, sikrer for-
beredelsestiden og tid til klasselæreropgaven generelt. Parterne er enige om, at det er væsentlige elementer for 
at skabe en god skole og en god arbejdsplads. Samtidig giver aftalen plads til, at der kan bygges videre på det lo-
kale samarbejde og den opbyggede skolekultur. Aftalen rummer også en ordning, så nyuddannede lærere uden 
undervisningserfaring får færre lektioner i de to første år. Samlet set forventer parterne, at lokalaftalen kan bidra-
ge til, at flere har lyst til at være lærere i Helsingør Kommune. 
 
Nu skal lokalaftalen ud at leve på skolerne  
Merete Svalgaard Knuhtsen peger på, at det er det 
lokale samarbejde ude på skolerne, der skal få afta-
len til at leve i hverdagen, og siger i den forbindelse: 
”Det lokale supplement lægger op til, at lærernes 
faglighed afspejles i de ledelsesmæssige prioriterin-
ger og beslutninger, der angår fundamentet i skoler-
ne – den gode undervisning. Nu skal aftalen imple-
menteres og en ny skolekultur præget af større tillid 
og transparens gro frem. Den opgave bærer parterne 
begge et ansvar for at bidrage til og lykkes med. Sko-
le laver vi sammen.” 
 
Den 23. marts 2021 præsenterede HLF og Helsingør Kommune i fællesskab aftalen for skoleledelse og TR. På bille-
det kan du se de ord, som parterne er enige om, der kendetegner det gode samarbejde. 
 
Link til aftalen: https://www.035.dk/media/14260571/lokalaftale-a20.pdf 
 

https://www.035.dk/media/14260571/lokalaftale-a20.pdf
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OK21 

 OK21-aftale for lærerne på det kommunale område på 

plads  

LC og KL er blevet enige om en OK-aftale for lærerne på det kommunale område, der for-

bedrer reallønnen og giver lønløft til bl.a. børnehaveklasseledere og UU-vejledere. 

Der blev i midten af marts indgået aftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation, LC, om ny overenskomst for 

kommunalt ansatte lærere, børnehaveklasseledere og øvrige grupper på LC’s kommunale overenskomster. Aftalen 

bygger oven på den tidligere indgået aftale mellem Forhandlingsfællesskabet og KL for det samlede kommunale 

arbejdsmarked. 

Aftalen sendes til medlemsdebat og efterfølgende afstemning blandt LC's medlemsorganisationer. 

Medlemsmøder 

I forbindelse med aftalen afholdes der to medlemsmøder online. Det første blev 

afholdt torsdag den 25.3, og det næste afholdes efter påske onsdag, d. 7. april 2021, 

kl. 17 - 18. Der er sendt invitation til begge medlemsmøder til alle HLF´s medlemmer. 

Du kan også deltage via HLF’s hjemmeside. Klik her. 

Afstemning 

Alle medlemmer, som er omfattet af overenskomsten, anbefales af stemme.  

Afstemningen afholdes fra tirsdag, d. 6. april 2021, kl. 8 til mandag, d. 19. april 2021, kl. 9.  

Tirsdag d. 6. april 2021, kl. 8 udsender DLF en mail til alle stemmeberettigede. I denne mail er der et link til afstem-

ningen. Klik på linket og følg vejledningen. Der kan kun stemmes ja eller nej.  

Der vil også være mulighed for at stemme via vores hjemmesiden. Vi lægger et link på forsiden, som du kan bruge. 

Til afstemningen skal du bruge dit NemID.  

Valgbarometer 

Du kan følge stemmeprocenten på landsplan, lokalt og helt ned på arbejdspladsniveau. Dog er arbejdspladser med 

5 eller færre medlemmer lagt sammen i en kategori for sig selv. Link til barometret ligges på forsiden, når afstem-

ningen går i gang på https://www.035.dk/ 

Podcast 

Du kan blive klogere på årets overenskomstforhandlinger og -resultater samt urafstemningen ved at lytte til DLF’s 

podcast. Find OK-podcasten ERDUOK21 i din foretrukne postcast-app. Du kan også finde den her.  

 

Link til aftalen: https://www.dlf.org/media/14143404/aftale-ml-kl-og-lc-ok21.pdf 

https://www.dlf.org/media/14143404/aftale-ml-kl-og-lc-ok21.pdf
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTk0ODRmMDUtZGZhYy00YzMzLWEyYjEtNGUzMzM1NWFiY2M5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b945e2f6-c653-475e-8c0f-97412294e26c%22%2c%22Oid%22%3a%225db6cf4e-3f9f-402c-8797-e0a1865f87c1%22%7d
https://www.035.dk/
https://laererforeningen.podbean.com/
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Genåbning 

Yderligere genåbning 
Straks efter påske venter endnu en genåbning, da elever på 5.-8. klassetrin skal modtages på skolen og i SFO, fri-

tidshjem og klubtilbud med 50 pct. fremmøde. Igen skal lærerne omstille sig. Der skal lægges nye skemaer, og prak-

tiske forhold skal være på plads. Flere vil nu have deres gang på skolen, og flere skal veksle mellem virtuel og fysisk 

undervisning. Anbefalingen fra Undervisningsministeriet lyder på skiftevis én uges virtuel undervisning og én uge 

fysisk undervisning for eleverne.   

HLF har overfor Helsingør Kommune gjort opmærksom på, at vi finder det kritisabelt, at udmeldingerne om genåb-

ning kommer så hurtigt og så sent. Pointen blev taget til efterretning hos ledelsessiden og skolelederne vil blive op-

fordret til at huske at inddrage lokale TR på arbejdspladserne så tidligt som muligt, og holde tæt kontakt løbende. 

Som led i den gradvise genåbning af børne- og undervisningssektoren er der indført kraftig opfordring til at lade sig 

teste for COVID-19. Der opfordres til, at elever over 12 år og medarbejdere ved fremmøde bør kunne vise et nega-

tivt testresultat, som ikke er mere end 72 timer gammelt. I Helsingør Kommune har ungdomsskolen påtaget sig op-

gaven. Hidtil har de stået for test af medarbejderne på skolerne, og pt. er de ved at udbygge deres testkapacitet, så 

alle børn over 12 år med forældres samtykke kan tilbydes test, ligeledes to gange ugentligt. 

Link til seneste retningslinjer fra UVM:  

file:///C:/Users/chgj/Dropbox/Min%20computer%20(035-5CG9502BQT)/Downloads/210323-Generelle-

retningslinjer-for-grundskoler%20(1).pdf 

 

 

 

En opfordring 

Skriv dine erfaringer eller tanker om genåbningen på vores Genåbningspadlet til gensidig brug og inspiration. 

C:/Users/chgj/Dropbox/Min computer (035-5CG9502BQT)/Downloads/210323-Generelle-retningslinjer-for-grundskoler (1).pdf
C:/Users/chgj/Dropbox/Min computer (035-5CG9502BQT)/Downloads/210323-Generelle-retningslinjer-for-grundskoler (1).pdf
C:/Users/chgj/Dropbox/Min computer (035-5CG9502BQT)/Downloads/210323-Generelle-retningslinjer-for-grundskoler (1).pdf
https://padlet.com/charlotte_munk2/y564tqrygjp632xb
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Bagsiden 

Påskekonkurrence 

- Vind fine påskeæg 

Hvor mange medlemmer er vi i Helsingør Lærerforening? 

Skriv dit gæt til os på 035@dlf.org senest fredag, d. 9. april 2021, kl. 

10. 

Generalforsamling 2021 
Den 17. marts afholdt vi årets generalforsamling 

virtuelt. Teknikken fungerede, men vi glæder os til, 

at det igen bliver muligt at mødes fysisk.  

Formandens beretning og kassererens fremlæg-

gelse af regnskab og budget blev præsenteret og 

godkendt. Referat lægges på 035.dk, når det er 

klar. 

Dorthe Nielsen fra Nygård blev den heldige vinder 

af en overnatning inkl. morgenmad for 2 personer 

på et af Comwells hoteller. TILLYKKE til Dorthe. 

Virtuelt møde for medlemmerne om Lokalaftale A20 

Tirsdag, den 13. april 2021, kl. 16:30 - 17:30  

Alle har modtaget et link til mødet på den mail, som er oprettet i DLF’s medlemssystem. Hvis du ikke kan finde 

mailen, så kontakt Helsingør Lærerforening på 49 20 29 77. 

Log gerne på i god tid, og kontakt os på 49202977 eller 53570211, hvis det driller 

Rigtig god påske  


